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Curso Online:

Manejo do estresse calórico para aumentar a
produção leiteira e sua rentabilidade

Investimento
Profissional

R$ 400,00 à vista

Por que participar deste curso?

3x R$ 133,34

Nas maiores regiões de produção leiteira no Brasil, os animais são acometidos por estresse
devido às altas temperaturas em mais da metade do ano. Essas condições geram grandes
perdas econômicas aos produtores de leite devido a redução de produtividade, fertilidade do
rebanho e a baixa eficiência alimentar. Participando desse curso, profissionais e produtores de
leite, entenderão os mecanismos pelos quais vacas são afetadas negativamente pelo estresse
calórico e irão se familiarizar com diferentes meios de resfriamento utilizados para as diversas
condições de clima e instalações. Os participantes também terão o conhecimento necessário
para instalar e operar adequadamente os meios de resfriamento, medir e quantificar os
benefícios de resfriarem suas vacas.

Módulo 1 - A interação entre a vaca
e o meio ambiente
• Zonas climáticas do mundo
(relacionadas a produção leiteira).
• Diferentes fatores climáticos afetando o
desempenho de vacas leiteiras.
• ITU ( Índice de temperatura e
umidade).
• A zona termo-neutra de vacas leiteiras.
• O que é “estresse calórico” e como
medi-lo?

Módulo 2 - O efeito do estresse
calórico na fisiologia e
comportamento de vacas leiteiras
• Produção de calor de vacas leiteiras.
• Mecanismos de dissipação de calor
pela vaca leiteira.
• Mudanças comportamentais de vacas
com estresse calórico.
• Mudanças fisiológicas de vacas com
estresse calórico.

Módulo 3 - O efeito negativo do
estresse calórico no desempenho
das vacas
• Produção de leite.
• Teor de gordura e proteína do leite.
• Qualidade do leite.
• Eficiência alimentar.
• Fertilidade.
• Saúde geral e do úbere.
• Desenvolvimento do tecido mamário na
fase final da gestação.

Módulo 4 - Métodos de resfriamento
de vacas
• Prevenção de ganho adicional de calor.
• Métodos naturais de perda de calor.
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• Resfriamento direto (ventiladores e
aspersores).
• Sistemas de resfriamento indireto
(nebulização e placas evaporativas em
túnel e ventilação cruzada do tipo low
profile-LPCV).
• Adaptando o sistema de resfriamento
ao clima da fazenda e condições das
instalações.

Módulo 5 – Efeitos do resfriamento
no desempenho e bem estar de
vacas

6x R$ 66,67

Estudante

R$ 360,00 à vista
3x R$ 120,00
6x R$ 60,00
Inscreva-se aqui »

Parcelamento em até 6 vezes sem juros no
cartão de crédito.
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• Produção de leite.
• Teor de gordura e proteína do leite.
• Qualidade do leite.
• Eficiência alimentar.
• Fertilidade.
• Saúde geral e do úbere
• Desenvolvimento do tecido mamário na
fase final da gestação.
• Métodos de curto prazo – temperatura
corporal, taxa de respiração e taxa de
ruminação.

 חברתי של פייסבוקPlugin יישום

• Métodos de longo prazo- índice de
variação entre verão e inverno.

Informações adicionais

Módulo 6 – Aspectos econômicos do
estresse calórico e resfriamento de
vacas

» Requisitos técnicos

• Perdas econômicas devido ao estresse
calórico.
• Benefícios econômicos do resfriamento
de vacas.
• Como calcular o custo efetivo do
resfriamento de vacas .
• Custo efetivo de resfriar vacas em
fazendas de diferentes condições.
• Custo efetivo de resfriar vacas, o caso
do Brasil.

» Como funciona
» Como se inscrever

Opcionais
No momento de sua inscrição, você poderá
adquirir também os seguintes opcionais:
Material impresso: Visa facilitar o estudo
de quem prefere receber o conteúdo do
curso já organizado e impresso. Esse
conteúdo é o mesmo que estará disponível
na forma online ao longo do curso.
Certificado impresso: Versão impressa do
mesmo certificado enviado por email a quem
realiza a prova do curso.
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Investimento
Profissional

R$ 400,00 à vista
3x R$ 133,34

Conheça mais sobre o instrutor:

6x R$ 66,67

Israel Flamenbaum
É especialista internacional em Manejo de Rebanhos Leiteiros. Em 1976 formou-se
bacharel em Agricultura (com foco em Ciência Animal) pela Hebrew University of
Jerusalem onde também obteve seus títulos de Master of Science (1978) e Ph.D.
(1988). Atou como Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural em Israel até 2008,
quando fundou a empresa Cow Cooling Solutions LTDA., especializada em soluções
para resfriamento de vacas leiteiras. Especialista no estudo do estresse térmico em
vacas leiteiras, professor na Hebrew University of Jerusalem, tem ministrado cursos e
treinamentos sobre o assunto em diversos países.

Estudante

R$ 360,00 à vista
3x R$ 120,00
6x R$ 60,00
Inscreva-se aqui »

Parcelamento em até 6 vezes sem juros no
cartão de crédito.

A quem se destina:
• Produtores de leite e gerentes de propriedades leiteiras.
• Veterinários e nutricionistas.
• Responsáveis por instalações rurais e construções em propriedades leiteiras.
• Consultores, economistas, pesquisadores, estudantes e demais profissionais envolvidos na
pecuária leiteira.

Tempo de dedicação:
Sugerimos que ao longo de todo o curso você dedique 24 horas totais, ou seja,
aproximadamente 4 horas semanais. E como o curso é online, você tem flexibilidade para dividir
essas horas como preferir: 50 minutos por dia em dias de semana, ou uma manhã ou tarde de
sábado, ou duas horas duas vezes por semana... Enfim são apenas 4 horas de estudo
semanal que você pode distribuir como quiser ao longo das 6 semanas de curso.

Curso online para grupos:
Há descontos especiais para turmas no curso regular ou ainda há possibilidade de fechar
grupos exclusivos, com participação só de pessoas da empresa. Sendo possível a customização
do curso com introdução de algum tema relacionado e discussões com o instrutor de questões
sobre o negócio, resolvendo problemas reais, do dia-a-dia via fórum ou por conferências.
Empresas interessadas favor entrar em contato com bia@agripoint.com.br ou pelo telefone 193432 2199
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